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  036-والنور الھدى سلسلة

  

  -: الشريط محتويات

  ) 00:00:27(  ؟. الوضعية القوانين تدرس التي الحقوق كلية في الدراسة تجوز ھل -  1

 مفسدة منھا يترتب / بطريقة الضرائب من التخلص يجوز وھل ؟. المرسلة المصلحة ضابط وما ؟.جائزة الضرائب ھل -  2
  ) 00:07:25(  ؟. دينه في للمسلم

  ) 00:16:37(  ؟.حكمھا وما العمال نقابات دخول يجوز ھل -  3

  ) 00:19:33(  ؟. الكفر ب4د في للدارسين الط4ق بنية الزواج ماحكم -  4

جه رجل -  5  الزواج مسألة في ھذا يدخل فھل الفرصة أتيحت متى تطليقھا نية مبيتاً  لكنو فأطاعه قھراً  عمة ابنة من أبوه زو5

  ) 00:22:42(  ؟. الط4ق بنية

 يعد أ/ ، السابقة نيته على فطلقھا زوجھا عشرة وأحسنت الكافرة المرأة أسلمت إذا:  الط4ق بنية الزواج لمسألة تتمة -  6

  ) 00:24:30(  ؟. لھا ظلماً  ھذا

 ففرضت ، النفقة في للمحكمة دعوى ورفعت سنة والديھا بيت في وبقيت زوجھا بيت من غضبى المرأة خرجت إذا -  7
  ) 00:32:38(  ؟. زوجھا بيت غير في وھي ھذا يجوز فھل عليھا النفقة الزوج على المحكمة

  ) 00:34:14(  ؟. لعنھن حكم وما ؟. ذلك حكم فما ملعونات إنھن وتقول بيتھا من بالحجارة المتبرجات ترمي منتقبة -  8

  ) 00:44:03(  ؟) . ونحوه لف4ن فاغفر مرضاتك ابتغاء القرآن ھذا قرأت أني تعلم كنت إن اللھم(  الدعاء ھذا يجوز ھل -  9

(  ؟.ظلم ھذا فھل اFولى لمرض الفراش في بينھما يعدل و/ صحيحة واFخرى مريضة إحداھما زوجتان لرجل كان إذا - 10
00:44:36 (  

 منكم طلب الذي ھو سابق سيد أن صحيح وھل ؟. المعاد وزاد السنة فقه على التعليق مواصلة عن توقفتم لماذا - 11
  ) 00:46:56(  ؟. كتابه على التعليق على التوقف

 تطبيق أھمية مدى الشيخ بيان مع ، الناس ينفع فيما بالكتابة المتقدمين العلماء مسلك يسلكوا بأن العلم لطلبة نصيحة - 12
  ) 00:54:01. (  والتصفية التربية منھج

 ) 00:58:47(  ؟. الفقي حامد مع قصتكم وما ؟. به التقيتم وكم شاكر أحمد الشيخ على تتلمذتم ھل - 13

 

   �� �� ��  

  



  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

لكن .  )من لم يتغن بالقرآن فليس منا ( : فسر به يف بعض اآلراء قوله عليه السالم? الغناء الذ :الشيخ 

إذا كان األمر كما قلت آنفا أن الوقت اآلن والزمن يتطلب معرفة ما عند اآلخرين من القوانني فدخل 

كنت أقول هذا جواب ملسألة نظرية الطالب للعلم لتلك الكلية ذا القصد وأنا ال أرى من ذلك مانعا ؛ وإن  

ال تتحقق عمليا ؛ ألنه أين الطالب الذي عرف احلرام واحلالل يف املعامالت ؛ فإذا ما درس ذلك القانون مل 

جيد هذا القانون سبيال اىل قلبه أن يصرفه عن شيء من دينه ، مثل هذه الدراسة ال توجد يف هؤالء الطالب 

  . لك ال أنصح يف النهاية ملثل تلك الدراسة قبل أن يدرسوا يف الكليات ؛ لذ

  .من باب أوىل العمل بالقضاء  :السائل 

  نعم :الشيخ 

وإذا املسلم مل يدخل ومل يفهم  ...طيب يا شيخنا أحكام الدول عندنا جتري على هذه : ابو اسحاق 

ني والتربئة وحنو ذلك يقولون تضيع حقوق املسلم ؛ وأظهر شيء عندنا حماكمات قضية اجلهاد عندنا واحملامي

  . ...هل يعترب تربير أو 

  . تسويغ  :الشيخ 

  .لدراسة القانون والرتافع فيه واحلكم به وإن مل يعتقده من أجل ختليص املسلم من ورطاته : ابو اسحاق 

تنا هذا يشبه كثريا من األسئلة اليت تكون فيها مزالق خطرية منها مثال هل جيوز أن نقدم نساءنا وبنا :الشيخ 

وأخواتنا ليتعلمن الطب حىت يكون هناك طبيبات ، هذه الطبيبات يقومون بوظيفة الطبابة بدل األطباء 

حسب السؤال السابق ؛ فكثري من الناس جييبون إنه ال مانع من ذلك ألنه حنن حباجة لطبيبات ؛ فأنا أقول 

أما اإلشكال الذي  "ر الوسيلة الغاية ترب " هذا جواب نابع من قاعدة ما هي إسالمية أبدا وهي قاعدة 

يريدونه ويشبه ما أنت آنفا حكيته حنن نقول ال نتصور ال من حيث الواقع وال من حيث ما نعلم من أخبار 

الشريعة املتعلقة باألمور الغيبية أن هذه الغاية ال ميكن حتقيقها إال بأن نبيح ألنفسنا ما حرم اهللا عزوجل ؛ 

ات من ال يهتم منهم مجيعا لتطبيق الدين كما تم حنن ؛ فحينذاك حنن ألن هناك من املسلمني واملسلم

حنافظ على مبدئنا وعلى عقيدتنا وال نسمح ألنفسنا من أن ندرس هذه الدراسة اليت ذكرنا آنفا أن فيها ما 

يها فيها من املزالق ، كما أننا ال نسمح لبناتنا ونسائنا أن يدرسن الطب يف هذه اجلامعات واليت خيتلط ف

الشباب والشابات ؛ ألن غرينا سيقوم ذا الواجب من ال يهتم اهتمامنا بالدين باحلالل واحلرام ؛ فإذا 

املشكلة ستزول بطبيعة احلال مبعىن أنا أتصور أن زيدا من الناس وبكرا تورع عن أن يدرس القانون ؛ لكن 

كل الناس يتقون اهللا عزوجل ، خاصة   ناس آخرين سيدرسون القانون حىت لو كانوا يعلمون حترميه ألن ليس



يف أمور قد يقال هلم من بعض املشايخ إنه جيوز يا أخي للضرورة ؛ فيحملون هذه الفتوى ويطريون ا كل 

مطار ؛ فحينئذ تتحقق املصلحة من طريق غرينا فليس هناك حينذاك ما يربر لنا حنن أن نتنازل عن عقيدتنا 

  .قنا وأن نتساهل به للمحافظة على أخال

  .  ...طيب كلمة غرينا هل املقصود ا خصوص السلفيني أم : ابو اسحاق 

  .ال ، أقصد املسلمني عامة  :الشيخ 

  .  ...إذا سيدرس الطب النصارى وأنا ال آمن النصرانية على زوجيت : ابو اسحاق 

آنفا من ال يهتم  أنا بقول أقصد املسلمني يعين أقصد املسلمني بصورة عامة ، فيهم كما صرحت :الشيخ 

  . بالتحليل والتحرمي اهتمامنا 

  . يعين اهتمام السلفيني : ابو اسحاق 

  ال ال ، غري اهتمام السلفني ؛ فأولئك سيقومون ذا الواجب ـ ههه :الشيخ 

  .عرفت كيف ما أقصد النصارى ، حاشى  :الشيخ 

  

يكون هناك البعض هلذه القضايا ليست التحاكم يف مثل هذه احلالة للمحاكم ألخذ حقوقه ، وقد  :السائل 

من احلدود الشرعية ، قد تكون مثل خمالفات املرور ، كظلم يف أخذ شيكات منه أو أخذ أموال منه ؛ فهل 

  . جيوز يف مثل هذه احلالة أن يذهب إىل حمامي ليرتافع له أمام القضاء ويتحاكم إىل هذه احملاكم 

غوت يف مثل هذه اجلزئيات اليت أنت تشري إليها فيجوز وال مانع إذا كان هو ال يتحاكم إىل الطا :الشيخ 

  .من ذلك أبدا 

  .سؤال يا شيخنا هل الضرائب حالل مع كوين أدفع الزكاة : ابو اسحاق 

الضرائب هي مكوس ، وهي مما ال جيوز يف اإلسالم وفرض الضرائب هو مثال صاحل لفهم قاعدة  :الشيخ 

  . ادثة من احلوادث مصلحة مرسلة جيوز تبنيها وجيوز التمسك ا املصاحل املرسلة ، ومىت تكون ح

كل ( : أحسن ما قرأت يف هذه املناسبة كالما لشيخ اإلسالم ابن تيمية وهو يؤكد عموم قوله عليه السالم 

تعرض هذا لتفصيل إىل ما قد حيدث بعد الرسول عليه الصالة .  ... )بدعة ضاللة وكل ضاللة في النار 

من حوادث وأنه ال ميكن أن يقال عنها كلها بأا بدعة ضاللة ، وإمنا البد من التفصيل فيها ؛ هذا والسالم 

ما أحدث فيما بعد الرسول عليه السالم ينظر إن كان الدافع على ذلك " التفصيل تفصيل رائع جدا ؛ يقول 

و مل يسنه للناس فال جيوز حنن اإلحداث ، املقتضي عليه كان قائما يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم مث ه

أن نتخذ ذلك احلادث وسيلة لتحقيق مصلحة شرعية ؛ ألا لو كانت مشروعة لسنها رسول اهللا صلى اهللا 

ا ؛ أما إن كان   ...كما ال خيفى من أدلة معروفة بأن الشريعة كاملة ال حاجة لالحداث   "عليه وسلم 



أن املقتضي إلحداثها مل يكن يف زمن الرسول صلى اهللا  احلادث الذي حدث وهو حيقق مصلحة مرسلة إال

عليه وسلم ، هنا يقول ننظر ، إن كان الدافع على إحداث هذه احلادثة اليت حتقق مصلحة مرسلة هو تقصري 

املسلمني يف جانب من جوانب الشريعة يف تطبيقها فقاموا ذا احملدث وجعلوه وسيلة لتحقيق تلك الغاية 

، فلما أمهلها املسلمون مل تتحقق تلك املصلحة فأوجدوا " احلكيم هلا وسائل مشروعة  اليت جعل الشارع

بديال عن تلك الوسائل املشروعة ؛ هنا يقول هذه ضاللة ال جيوز التمسك ا ، وتدخل يف عموم احلديث 

قائما  أما إن كان احلادث حدث واملقتضي مل يكن . ")كل بدعة ضاللة وكل ضاللة في النار ( السابق 

يف عهده عليه السالم ومل يكن تقصري املسلمني هو السبب يف إحداث هذه احلادثة لتحقيق مصلحة مرسلة 

ما ملا سبق من النوعني ، النوع األول " ؛ فهي اليت جيوز األخذ ا ألا حتقق مصلحة شرعية دون خمالفة 

ف ؛ أو املقتضي وجد بعد الرسول املقتضي كان قائما يف عهد الرسول والرسول ما سن ذلك ، فهذا خال

عليه السالم لكن السبب هو تقصري املسلمني ؛ أما النوع الثالث إذا مل يكن ال هذا وال ذاك وهو حيقق 

مصلحة مرسلة فيجوز تبين ذلك لتحقيق مصاحل املسلمني ؛ فإذا عرفنا هذا التفصيل استطعنا أن نأخذ 

ن هذه الضرائب اليت تفرض يقصد ا حتقيق مصاحل لألمة اجلواب عن حكم الضرائب يف اإلسالم ؛ الشك أ

مع شيء من التسامح بالتعبري ؛ ألن كثريا من هذه الضرائب تصرف فيما يضر األمة ، تصرف على األقل 

فيما فيه إسراف وإضاعة املال وحنو ذلك ؛ فنقول هذه الضرائب ما سنها أو قننها من فرضها على الشعوب 

رضوا عن التشريعات اليت سنها الشارع احلكيم يف اإلسالم واليت هي السبب لتكديس املسلمة إال حينما أع

األموال يف خزينة الدولة املسلمة ؛ فلما أعرض احلكام عن هذه الوسائل املشروعة خلت بيوت املال من املال 

وص فماذا يفعلون ، سنوا من عندهم تلك الضرائب ؛ فهي مكوس وهي ال جتوز ؛ ولذلك يفصل يف خص

يفصل الكالم تفصيال حسنا حول " االعتصام  "الضرائب ، يفصل اإلمام الشاطيب رمحه اهللا يف كتابه العظيم 

جيوز للوايل أو احلاكم املسلم أن يفرض ضرائب على الشعب املسلم حلل مشكلة  : "هذه الضرائب فيقول 

جيوز للوايل احلاكم أن يفرض فريضة طارئة ال يفي ما يف بيت املسلمني من املال حلل هذه املشكلة فحينئذ 

وهذا إذا  ...من عنده وباجتهاده للقضاء على املشكلة الطارئة ، فإذا ما زالت املشكلة زالت هذه الضرائب 

، أقول أنا مثال قد يتهرب مسلم من ضريبه ، مثال " مل يرتتب من وراء ذلك مس لإلسالم بسبب املتهرب 

ض اجلمارك مثال ؛ فإذا ما اكتشف سبه وسبه حليته ودينه وإىل آخره ، قد يهرب حاجة إىل الدولة اليت تفر 

فإذا مل يرتتب من وراء ذلك مثل هذه املفسدة جاز ؛ ألنه هو يتخلص من الظلم فيجوز لكن ذا القيد 

  . "وهذا الشرط 

  

هذا التهرب  هل مثال ذا التهرب مثال نضطر إىل رفع رشاوي أو غريه هذا السؤال هل حيتاج إىل :السائل 



إىل دفع الرشاوي أو غريه إىل بعض الناس حىت يدفع عنه الظلم األكرب فهو يدفع شيء بسيط حىت يدفع عنه 

  . الظلم األكرب فما رأيكم يف ذلك 

واهللا الرشاوى هذه بالصورة هذه خيشى منها تعويد هؤالء املوظفني على هذه املكوس مبصيبة أخرى  :الشيخ 

  .ا استحل ذلك وهي الرشوة ؛ ولذلك م

  

لكن كان عندنا حمل يف سنتني جاء علينا ضرائب اثىن عشر ألف جنيه فحني أرباحه ال تصل : ابو اسحاق 

إىل النصف فأنا ممكن اتوصل اىل دفع مئة جنيه أو مئتني جنيه يعين دفع الظلم األكرب بالظلم األقل فهل 

 باألصغر بس جيب أن يراعي يف ذلك ما ذكرته حنن نقول هذا نقول هذا دفع الشر األكرب :الشيخ جيوز هذا 

  . آنفا عدم كشف األمر فيمس الدين واإلسالم وحنو ذلك 

  . لكن طاملا سرا جائز : ابو اسحاق 

  .أما بينه وبني ربه فيجوز  :الشيخ 

طيب هل دخول النقابات جائز مثال نقابة األطباء بقسموا قسم ابقراط ، وأي نقابة بتحدث : ابو اسحاق 

  . ها أقسام معينة خبصوصها فهل جائز ذلك في

أنا أعتقد أن كل هذه النقابات قائمة على غري اإلسالم وقائمة على قوانني ختالف اإلسالم ، هذه  :الشيخ 

النقابات مثال حسب تصوري املوضوع وقد أكون خمطئا البد من أن جتمع األموال مثال من املشرتكني يف 

ن يذهبون ا ؟ يودعوا يف البنوك ؛ فإذا سيكون املشرتك فيها شريك هلم فال هذه النقابات فهذه األموال أي

جيوز ؛ وهذا سبب من األسباب طبعا أنا لست خبريا بتفاصيل هذه النقابات لكن أعرف باجلملة أا تقوم 

يها إال على القوانني األرضية هذه املخالفة للشريعة اإلسالمية ولذلك فال جيوز للمسلم أن يكون شريكا ف

  .بقاعدة إال ما اضطررمت إليه ؛ وما أظن إنه هذه القاعدة تعرض يف مثل هذه القضية 

  

. االدخار والتأمني الذي تفرضه الدولة على املوظفني ، وهذه األموال تودع يف بنك اإلسكان وغريه  :السائل 

  .لفان هذا ليس باختيارك ؛ أما هنا االشرتاك يف النقابة فباختيارك فيخت :الشيخ 

  

  . لكن يف آخر عمله اذا استقال يذهب ويأخذ هذا املال  :السائل 

  .  ))فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ال تظلمون وال تظلمون (( يأخذ حقه فقط  :الشيخ 

  . عفوا بالنسبة الشرتاك املهندس أو الطبيب أو الصيديل يف النقابة فرض عليه وليس باختياره  :السائل 

  . ...واب سبق اجل :الشيخ 



هه مثال يف بعثة دراسية  ...طيب يا شيخنا رجل ذهب إىل أمريكا وذهب لضرورة ملحة : ابو اسحاق 

لصاحل املسلمني أو حنو ذلك أو ذهب بسفر مضطر ال خيار له فيها ، وطبعا خيشى أن يفتنت فقال هل جيوز 

  . أقع يف الزنا أو حنو ذلك مث أطلقها يل أن أتزوج امرأة كافرة مؤقتة يعين أقضي معها هذه الفرتة حىت ال 

وملاذا هو يفرتض هذه الفرضية ؟ أتعجب جدا أنا من هذه القضية هو يتزوجها فليتزوجها ، فإن  :الشيخ 

أعجبته أعجبه أن تبقى معه إىل األبد ، احتفظ ا وإال طلقها ؛ ملاذا يفرتض هذه الفرضية ، وملاذا يقول يف 

ني ؛ هذا التفكري ممكن أن يعترب تفكريا سليما فيما لو كان هذا املسلم ال يعلم نفسه أنا أتزوجها ملدة سنت

بأن الطالق يف اإلسالم مباح وأنه ليس كما يعين يدندن كثري من دكاترة آخر الزمان ويفخرون مبا ليس من 

فإذا كان  .)أبغض الحالل عند اهللا الطالق ( : مفاخر اإلسالم حينما يقولون قال عليه الصالة والسالم 

املسلم يعلم أن هذا احلديث غري صحيح املعىن وال صحيح املبىن ويعلم أن الطالق أمامه وبابه مفتوح فليتزوج 

هذه الكافرة أو النصرانية أو اليهودية وليعيش معها ما عاش يف تلك البالد الغربية مث إن بدا له أن يستصحبها 

ها ؛ فما يف داعي إىل مثل هذه اخلاطرة أبدا اليت هي توصل معه إىل البالد اإلسالمية فعل وإال أخلى سبيل

إىل نكاح املتعة وإن كان نكاح املتعة يشرتطون يف ذلك اإلجياب والقبول وحنو ذلك ، وهذا إمنا طوى ذلك 

  .يف نفسه ؛ فما يف إشكال حىت يسألوا مثل هذا السؤال ، يتزوجها وانتهى األمر 

  

أخشى أا إذا قلت هلا ارجعي معي فرتجع فتقلب األوىل البيت على هو خيشى ويقول أنا : ابو اسحاق 

  .رأسي

  . هذا مش وارد ، حنن قلنا يتمتع ا ما شاء فإن بدى له أن يعيدها إىل البالد اإلسالمية  :الشيخ 

  . ...دون أن حيدد سفره يف : ابو اسحاق 

اهللا بدى له أن يعود ا لكن ستقوم عليه ألن الصورة اللي عم بتجيبها أنت سبق اجلواب عنها ، و  :الشيخ 

  .القيامة ، آه ، مع السالمة انتهت املشكلة يطلقها 

  . إذا هو ال حيدد فقط : ابو اسحاق 

  . اجلواب سبق  :الشيخ 

  شيخنا اللي خباف ما يعمل شيء  :السائل 

  .ـ يضحك األلباين والطلبة رمحهم اهللا 

لفي يف شريط عمر األشقر حول املوضوع هذا فكان سؤال شيخنا واحد سأل من الشباب الس :السائل 

أخونا عمر األشقر أنه رجل أجرب ابنه على الزواج من ابنة عمه أو أي وحده يعين وهذا اإلجبار يف نيته ما 

هو راضي عنه فبعد ما أن توىف اهللا والده طلقها ؛ وكان يف نيته بعد ما ميوت والده يطلقها وفعال طلقها ؛ 



  . خل يف هذا اال فهل هذه تد

  . ال ما تدخل ألنه هو مكره أخاك ال بطل  :الشيخ 

  . زواجه صحيح  :السائل 

أينعم ألنه النية أخي إذا مل تعلن ال حياسب عليها اإلنسان ؛ لكن ليست من الكمال يعين واحد  :الشيخ 

أو صرف عنها أو إىل آخره ، شايف ، وبعدين صرف نفسه عنها  ...فكر طويال أنه الليلة بده يعملها ليلة 

؛ هذا من يسر اإلسالم صرف ذلك عنه ؛ لكن هل هذا حسن بالنسبة إليه أم األحسن حيفظ فكره من أن 

يفكر يف مثل هذه املعاصي عرفت كيف ؛ هذا مأخوذ من قوله عليه السالم يف احلديث الصحيح يف 

ا أو أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به إن اهللا تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها أنفسه( البخاري ومسلم 

  .فمادام ما تكلم يف املوضوع والسيما وهو مكره فليس عليه شيء . )

تعقيبا لسؤال أخينا أيب اسحاق بالنسبة للزواج أليس هذا يكون ظلما للمرأة إذا التزمت وأصبحت  :السائل 

  . إنسانة مطيعة له ومسلمة وأصر على الطالق أليس هذا يكون ظلما 

أيش هذا ظلم ؟ كالم ملغوم كيف يعين ظلم ؛ لو بدى لإلنسان أن يطلق زوجته القائمة الصائمة  :لشيخ ا

  ألنه نفسه تتوق إىل فتاة أمجل منها فطلقها هذا ظلم هلا ؟ فيما حتسب وتظن ؟ 

  ارى ذلك :السائل 

  .)أبغض الحالل إلى اهللا الطالق ( ترى ذلك ، ما دليلك  :الشيخ 

  . بته يضحك الشيخ وطل

  .  ...يعين الطالق حيدده الرجل دون  :السائل 

  أبدا ، إمنا الطالق بيد من أخذ بالساق :الشيخ 

  ـ يضحك األلباين وطلبته ـ 

كيف خيفى عليك هذا ولعلك قد بلغت أو قد بلغك حديث   ))الرجال قوامون على النساء (( و  :الشيخ 

راجع ( ل جربيل على النيب صلى اهللا عليه وسلم قال حفصة وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم طلقها ، فنز 

بدك امرأة اكوس من هذه صوامة قوامة ، مع ذلك طلقها رسول اهللا صلى اهللا  )حفصة فإنها صوامة قوامة 

عليه وسلم ؛ الشك أن طالق الرسول يف سبب بينه وبني نفسه قد امرأه يف ثورا تقول كلمة وقد جاء 

لسنة مثال حديث السيدة عائشة هكذا ساعدين على التذكر أنه كانت إذا  شيء من ذلك غريب جدا يف ا

  كانت رضيانة عنه عن زوجها تقول

  . )كال ورب محمد (  :السائل 



  أما إذا كانت غضىب  )كال ورب محمد (  :الشيخ 

  . )رب ابراهيم (  :السائل 

عن صفية  "إن هي إال يهودية " يعين أسلوب من غريات النساء ؛ كذلك مثال  )رب ابراهيم (  :الشيخ 

مثال وهي زوجة الرسول عليه السالم ؛ فممكن أن يصدر من املرأة الصاحلة كلمة جترح قلب الرجل فيطلقها 

لذلك . )راجعها فإنها صوامة قوامة ( ؛ لكن هي يف مجلتها نعم ما هي ؛ فهذا احلديث دليل على ذلك 

نصار النساء من املسلمني املتأثرين باهلجمات الغربية فليس األمر يف موضوع الطالق كما يدندن حوله أ

التبشريية على اإلسالم إنه أنتم تظلمون النساء وإىل آخره ؛ تتأثر كثري من املسلمني حقيقة وعادوا ينبشوا من 

هذه األحاديث ما صح منها وما مل يصح حىت يقرتبوا إىل العقل األورويب ، العقل األورويب النسائي ؛ فاملهم 

ه ضيقوا من دائرة الطالق املباح ولعلكم تعلمون إنه وصل األمر ببعض احملاكم الشرعية أن الطالق بيد إن

  . القاضي وليس بيد الزوج 

  . وهل هذا خطأ شرعا : ابو اسحاق 

كل اخلطأ ، وما يدريه القاضي عن شو العالقات املوجودة بني الزوجني حىت يفسدوا بني املرء وزوجه   :الشيخ 

  . باهللا ـ  ـ أعوذ

  . وليس من حقه وهو من حق الزوج  :السائل 

هو مفهوم أنه ليس من حقه ؛ لكن لو أراد أن حيكم بالعدل من أين له أن يدخل يف دخائل بواطن  :الشيخ 

ما بني الزوجني ؛ املهم يا أخي الطالق يف اإلسالم الشك ليس فيه تلك القيود أو تلك الشروط ؛ مث أنا ال 

مهما كان جائرا ، مهما كان فاسقا يطلق زوجته اليت ارتاح منها إال لسبب ؛ لكن أنا بقول  أتصور إنسانا

هذا السبب قد يكون حراما فمثال هو يطلقها ألنه يريد أن يتمتع ببنات اهلوى كما يقولون ؛ فهذا طبعا 

د أن يتزوج بامرأة ينتقل من احلالل إىل احلرام ، هذا واضح بالبطالن ؛ لكن ضربت لك مثال آنفا إنه يري

مجيلة متتع ما شاء من التمتع باليت عنده وأخذ حاجته منها مث بدء التوقان يعمل عمله يف نفسه ويف صدره 

فأراد أن يطفئ حرارة شوقه فطلب أن يتزوج بأخرى له أن يفعل ذلك ؛ لكن إذا كان يستطيع أن جيمع بني 

فانكحوا ما طاب (( وىل ؛ وهذا فيه حتقيق للنص القرآين البنتني أو بني املرأتني ورضيت األوىل هذا بالشك أ

لكن هذا يف هذا الزمان صعب جدا ، اجلمع بني الزوجتني صعب . ))لكم من النساء مثنى وثالث ورباع 

جدا يف هذا الزمان ؛ والصعوبة قد تكون مشرتكة بني الزوجني ، وقد تكون منفردة من أحد الزوجني الذكر 

تكون رجال صاحلا وإذا مجعت بني الزوجتني حتكم بينهما وتقسم بالعدل كما هو اواألنثى ؛ فأنت قد 

معروف يف الشرع ؛ لكن إحدامها ال تساعدك على ذلك إما القدمية وإما احلديثة وذلك لفساد أخالق 



اتمع ، لفساد أخالق أهل الزوجة األوىل أو األخرى ؛ ولذلك على الرغم من صراحة الشريعة اإلسالمية 

إباحة التعدد أنا ال أنصح اليوم بالزواج ؛ وذلك للمشاكل اليت تقع بالزواج الثاين ؛ طبعا الكالم بالسباق ب

والسياق من املقيدات يقولون ، ال أنصح املسلم أن يتزوج على زوجته إال لضرورة ليس من باب الشرع بل 

  سأتعبكم بدفع أسلحتكم ـ  " بسم اهللا"  ...من باب مراعاة الواقع ؛ نصلي ؟ إذا أنا رايح أغري 

  .يضحك الشيخ 

 "املعمول به يف احملاكم الشرعية األردنية " نسألك بالنسبة موعة التشريعات واليت تسمى بالقانون  :السائل 

تسمى بالقانون املعمول به يف احملاكم الشرعية األردنية ؛ املرأة تكون متزوجة من رجل ، تغضب من الزوج ، 

أهلها وجتلس يف بيت أهلها ، ترفع دعوى امسها دعوى النفقة معجلة ؛ القاضي يسأهلا كم  تلتجئ إىل بيت

يأخذ زوجك ؛ تفرتي على الزوج وبتقول له مائة ومخسني ، مئتني دينار ؛ بفرض عليه مثانني دينار ؛ تبقى يف 

  . وج وهي يف بيت أهلها بيت أهلها سنة كاملة تأخذ منه النفقة ؛ فهل جيوز هلا هذا أن تأخذ النفقة من الز 

إذا كانت ناشزا فال جيوز ؛ أما إن كان هو أخرجها من بيته فالبد عليه من نفقة يف حدود  :الشيخ 

يعين جيب التفريق بني أن تكون هي ناشزة هربت .. ))ال يكلف اهللا نفسها إال وسعها (( استطاعته و

  . خرجت من بيت زوجها بدون إذن منه فليس هلا نفقة 

هي تكون فعلت ذلك ولكن القانون ما بساعد الزوج ألن هذا القانون معروف باألوساط إنه  :ل السائ

  . قانون املرأة 

  . آه ، صحيح  :الشيخ 

  . هو قانون املرأة ، والزوج إذا ما دفع يسجن وحيبس  :السائل 

  .  طيب ما املقصود من السؤال ، واجلواب واضح  :الشيخ 

  .كم اهللا خري اجلواب واضح جزا  :السائل 

  .  "الطوب " طيب يا شيخنا يف امرأة منقبة ترمي املتربجات بالشارع بالزلط : ابو اسحاق 

  . بالزلط  :الشيخ 

  . يعين حجارة كذا ، وتأمر بناا بأن يفعلن نفس الفعل فبحملوا احلقائب مليئة باحلجارة : ابو اسحاق 

  . شو هذا خيال أم ؟  :الشيخ 

  . موجود عندنا  واهللا: ابو اسحاق 

  . وين هذا يف القرية أم العاصمة  :الشيخ 

يعين ملا . )العنوهن فإنهن ملعونات ( يف حمافظتنا ، وتتأول قول النيب صلى اهللا عليه وسلم : ابو اسحاق 

تضرب وحده متربجة ممكن ميسكوها ويشدوا النقاب ويضربوها وتؤخذ من القسم وحتجز يف الشرطة يوم 



  . زوجها وخيرجها ، هل هذا الفعل جائز ؟  يومني حىت يأيت

( طبعا هذا أوال ال جيوز ؛ ألن فيه حتديا وجتاوزا للحديث الذي ذكرته فإن قوله عليه السالم  :الشيخ 

ال يعين ارمجوهن فإن مرجومات يضحك الشيخ ويقول هذا أوال ، هذا أوال ؛ . )ألعنوهن فإنهن ملعونات 

لو ال أن قومكم حديثي عهد بالشرك لهدمت الكعبة ( السالم لعائشة  وثانيا انطالقا من قوله عليه

، إىل آخر احلديث ؛ فهذا احلديث يدل على أن املسلم ينبغي )ولبنيتها على أساس ابراهيم عليه السالم 

أن يتبىن سياسة الرسول هذه يف معاجلة املنكرات ؛ فأنا لست أمنع فقط هذه احلادثة اليت ملا سألتين عنها 

نتها خياال وإذا ا حقيقة ، لست أنكر هذا فقط أنه ال جيوز شرعا بل أنا أقول ال جيوز للمسلم املتحمس ظن

اليوم يف تطبيق احلديث السابق أن يقول للمسافرات املتربجات لعنة اهللا عليكن ؛ ألن هذه اللعنة على الرغم 

ؤالء املتربجات مفسدة كربى قد أشرت من أنه ظاهر احلديث سيرتتب من وراء القيام ا وتوجيهها إىل ه

إليها آنفا إىل شيء منها ؛ فحينئذ نرى استعمال املرتبة الثالثة من مراتب األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ( الذي جاء يف احلديث الصحيح يف مسلم 

والشك أن هذه املسألة ختتلف من بلد إىل بلد ومن زمان . )يمان فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإل

إىل زمان ؛ لكن أنا أقول اآلن بالنسبة لسوريا واألردن ورمبا بالد أخرى من اخلطأ توجيه هذه اللعنة صراحة 

ساء هن إىل املتربجات ؛ ألن الدولة هلن اليوم ، الدولة والصولة هلن اليوم ؛ والرجال الذين هم أزواج هذه الن

معهن يف ذلك ؛ ولذلك سيرتتب فتنة ما بعدها فتنة فيما حنن إذا طبقنا النص النبوي فكيف بنا إذا جتاوزناه 

  . إىل الرجم ؛ فال جيوز ؛ وهذا أمر واضح إن شاء اهللا 

  . وعلى هذا هل جيوز اللعنة سرا يعين أقول يف نفسي ، هذا جائز ؟ : ابو اسحاق 

  . جيوز  :الشيخ 

طبعا هذا ال يتعارض مع ي النيب صلى اهللا عليه وسلم عن لعن الدواب واآلدميني بلعن معني : ق ابو اسحا

  . إذا سؤالك خطأ ألنك وضعت قيد السرية  :الشيخ . 

  . ال ، أنا أقول يف نفسي لعنة اهللا عليك بيين وبني نفسي : ابو اسحاق 

  . يعين يف فرق بني يف نفسك ويف لفظك ؟  :الشيخ 

  . ال يف لفظي : حاق ابو اس

  آه ،  :الشيخ 

  بضحك الشيخ رمحه اهللا

فاللفظ هو املهم وليس يف النفس ، مادام جاء احلديث فهذا ال ينايف ذاك ألن املقصود من  :الشيخ 



األحاديث إن املؤمن ال يكون لعانا أي ال جيعل ذلك ديدنه وهجرياه ؛ أما هذا ال ينايف أن يلعن من يستحق 

ولذلك جاء يف سنن أيب داوود واألدب املفرد للبخاري وغريمها من حديث أيب هريرة وغريه أن اللعن شرعا ؛ 

اجعل متاعك على : يا رسول اهللا جاري ظلمني ، قال( : رجال جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال 

قاتله اهللا ،  مالك يا فالن ؟ جاري ظلمني ، جاري ظلمني ،: قارعة الطريق ، فأخذ الناس يمرون به ، 

ـ واجلار يسمع ـ ؛ وهذه سياسة حكيمة من سيد احلكماء عليه الصالة  )لعنه اهللا ، قاتله اهللا ، لعنه اهللا 

مر جاري : جاء الظالم لجاره يركض إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم ليقول لرسول اهللا ( والسالم ؛ 

لقد لعنك من في السماء قبل : الة و السالم فليعيد متاعه إلى داره فقد لعنني الناس ، فقال عليه الص

،  فإذا الرأي السائد عند مجاهري العلماء أنه ال جيوز لعن مسلم بعينه ؛ هذا )أن يلعنك من في األرض 

ليس على إطالقه ، وهذا أقل ما يقال لوجود مثل هذه األحاديث اليت تصرح بأنه يف بعض األحيان جيوز 

لحة شخصه ، فهذا من ذاك ؛ ولذلك فاللعن إن كان مما مسع به الشارع لعن مسلم مسرف ظامل لنفسه ملص

  . فيستثىن من كون املؤمن ليس بلعان وليس بطعان ؛ هذا جوايب 

  . معىن اللعنة يف هذه احلالة ، وأيضا الطرد من الرمحة  :السائل 

رحم اهللا فالن " حنن ما يف غري هذا ، هو دعاء وقد يستجاب الدعاء وقد ال يستجاب كما نقول  :الشيخ 

هل هذا خرب ؟ هو دعاء ، ترى الدعاء هذا قبل ورفع ؟ اهللا أعلم ؛ ومن هنا والكالم كما يقال ذو شجون  "

، يقول بعض من يذهب إىل جواز تالوة القرآن عن روح األموات حباولوا بقيسوا مثال على الصدقة واحلج 

ين يدعي اهللا عزوجل أنه اهللا يوصل ثواب هذه التالوة إىل وحنو ذلك ، أخريا يقولوا شو املانع أنه يقرأ وبعد

هذا امليت أو األموات هؤالء فيحصل له فائدة ، حيصل له أجر وثواب ؛ من أين هلم ذلك ؟ هم يفرتضون 

أنه كلما دعا داع خلص ترا نزيت وصل الدعاء وقبل ؛ هذا يرجى ، ان يقطع به فهذا ال سبيل لنا إىل اجلزم 

  .به إطالقا 

طيب يا شيخنا بالنسبة لوصول القرآن لألموات هل ميكن أن أقرأ القرآن كعمل صاحل مث أقول : بو اسحاق ا

أو كذا وكذا من باب التوسل  "اللهم إن كنت تعلم أين قرأت هذا القرآن ابتغاء مرضاتك فاغفر لفالن " 

  . بالعمل الصاحل 

  . ممكن  :الشيخ 

  . لصورة ممكن والقرآن يصل ذه ا: ابو اسحاق 

  . كيف   :الشيخ 

  . وقراءة القرآن : ابو اسحاق 



  . ال ما يصل ؛ أنت بتقول اغفر لفالن ، آه ، أما ثواب القرآن ما يصل  :الشيخ 

. نعم لكين توسلت بالعمل الصاحل الذي هو قراءة القرآن مثال فهذه مسألة منفصلة عن هذه : ابو اسحاق 

  .نعم  :الشيخ 

خنا يف رجل متزوج بامرأتني واملرأة األوىل عندها مرض أو هو ما شابه ذلك فهو ال طيب يا شي: ابو اسحاق 

  . يساوي بينهما يف الفراش ؛ ألن األوىل ال تتحمل ذلك ؛ فهل هذا يعترب ظلم لألوىل أو حنو ذلك 

  . خيريها ، خيريها إما أن تبقى عندي على ما ترين وإما أن أخلي سبيلك  :الشيخ 

  .  ...ال يريد أن خيلي سبيلها إمنا هي تعيش معه يف نفس البيت وهي هو : ابو اسحاق 

  . أنا فاهم ، إذا هو ال يريد أن خيلي سبيلها فالبد من أن يعدل بينها وبني ضرا  :الشيخ 

  . وإن كانت ال تتحمل : ابو اسحاق 

  . هي أدرى بنفسها تتحمل أو ال تتحمل  :الشيخ 

  . لسؤال يعين زوجها سألين هذا ا: ابو اسحاق 

معليش لكن ما املقصود من كوا ال تتحمل ، إذا كانت ال تتحمل ستطلب الطالق ؛ ال تطلب  :الشيخ 

  . الطالق إذا تتحمل ، كيف 

  . معذرة أنا مل أستطيع تفصيل السؤال الفراش أقصد : ابو اسحاق 

  . النكاح  :الشيخ 

  . النكاح نعم : ابو اسحاق 

  . مفهوم كالمك  :الشيخ 

هو يبيت معها ثالث ليايل ويبيت مع الثانية ثالث ليايل ؛ ففي الثالث ليايل هذه قد ال يقرا : ابو اسحاق 

  . ألجل أا مريضة وألجل أا ال تتحمل برغبتها 

  . انتهت املشكلة مادام أنه جاء القيد برغبتها انتهت املشكلة  :الشيخ 

  . آه ، نعم : ابو اسحاق 

ب العدل بني الزوجات يف الليلة أو الليايل اليت جامع هذه جيب عليه أن جيامع هذه ، أستاذي جي :السائل 

  . أم إذا جاءته الرغبة 

  .ال جيب هذا ولكن  جيب أن ال ينسى حقها  :الشيخ 

كنت مسعت أنه توقفتم عن مواصلة التعليق على فقه السنة وزاد املعاد ؟ وهل صحيح أن سيد : ابو اسحاق 

  طلب منكم التوقف على التعليق على كتابه ؟ سابق هو الذي

والصحية والبدنية ، أنا ما توقفت عن هذا فقط توقفت عن أشياء كثرية ، ملاذا ؟ الن اإلنسان  :الشيخ 



يعيش يف ظرف هذا الظرف يوحي إليه بأن يعمل يف املشروع الفالين مث تأيت ظروف ال ميلكها تصرفه عن 

روع ثاين مثال تعليقات اجلباد على زاد امليعاد ، هذا يسأل عن فقه السنة متابعة هذا العمل ؛ فيجد له مش

وهذا يسأل عن زاد امليعاد وهذا يسأل عن مثن املستطاب ، أيه وراء هذه األسئلة ؟ كل واحد بدنا جنيب له 

لكن ؛ أنا لو سألتين اآلن ملاذا ؛ واهللا ما أستطيع ألنه مش قضية جامدة ملموسة أستطيع أصورها لك ؛ 

أعرف مثال زاد امليعاد ، كنت أدرسه على إخواننا هناك يف دمشق وأنا من دئيب أن ال أتبىن رأيا إال بعد 

فجاء . متحيص أقوال العلماء وأدلتهم وتبين الرأي الراجح منها ؛ فدرست عليهم الد األول من زاد امليعاد

اعتبار أن الروضة مكثف كما تعلمون بينما زاد اقرتاح شو رأيك يا أستاذ ادرس علينا الروضة الندية ؟ على 

امليعاد مفصل ؛ واهللا رأيكم إذا مللتم هذا األسلوب العلمي الطويل خاصة زاد امليعاد فأنا معكم ، فبدأت 

  بالروضة الندية ، وهكذا 

  . أينعم يعين عملت جملد واحد من زاد امليعاد : ابو اسحاق 

  ولوا إخواننا املصريني إنه انتقلت سوريا إلينا حاجتك يا أبو ليلى ، اآلن بق :الشيخ 

  . يضحك اإلخوة الطلبة والشيخ 

نعم أقول عملنا الد األول من زاد امليعاد ، وهكذا جاءت مناسبات تزوج أحد إخوانا قال شو  :الشيخ 

ت كل رأيك تألف رسالة يف آداب الزفاف يف السنة وهو من اعز إخواين هناك ؛ قلت له حبا وكرامة ترك

شيء وتوجهت إىل هذه الرسالة وهي عبارة عن وريقات صغرية ؛ بعد ذلك جاءت مناسبات أخرى 

فتوسعت حينما أتوسع يف هذا أترك ذاك ، أترك ذاك ، وهكذا اإلنسان ال ميلك أن ميشي حسب املخطط 

  . النظري الذي هو يرتئيه 

السيد سابق هو الذي طلب منك التوقف  الدافع هلذا السؤال أنه عندنا يف مصر مشهور أن: ابو اسحاق 

  . عن النقد 

  . هذا ال أصل له إطالقا  :الشيخ 

  . ال أصل له : ابو اسحاق 

  . أبدا وال مسعت به إال هذه الساعة ؛ كيف ؟  :الشيخ 

  .يف عندنا هذا منتشر جدا  :السائل 

  . غريب واهللا ، غريب جدا ، نعم  :الشيخ 

يف معسكر التاسع جلامعة القاهرة ، آخر معسكر إسالمي ؛ كان ذكر أن  الشيخ سيد سابق نفسه :السائل 

قال إن الشيخ األلباين أرسل يل جملدات تعليقات إذا أضفتها لفقه السنة يصبح جملدات ؛ فأنا رفضت قال 

  .هذا أمام مجع كبري يعين 



  . هذا غري هذا  :الشيخ 

  . ...لعله  :السائل 

  ا غري هذا ؟هذا غري هذا ، أليس هذ :الشيخ 

  . ...نعم ، هو طبعا أن الفرق رواييت أن الشيخ سابق طلب إليك : ابو اسحاق 

أينعم ، هذا ال أصل له ؛ أما هذا صحيح والذي وقع أحد إخوانا املصريني يومئذ كان من اإلخوان  :الشيخ 

ام املنة يف التعليق على املسلمني الذين فروا من ظلم مجال عبد الناصر وجاءوا إىل سوريا ؛ فلما اطلع على مت

فقه السنة قال أنا أرى أن هذا الكتاب يعرض على سيد سابق لعله يصري تعاون بينك وبينه فيطبع كتابه مع 

تعليقك ؛ قلت له أنا ما أظن هذا ميكن أن يقع لكن ال أمانع ؛ وعلى هذا األساس أعطيته املقدمة واجلزء 

وهذا على خالف عاديت كلفت بعض إخوانا أن يبيض املقدمة ،  األول ، وحلكمة يريدها اهللا تبارك وتعاىل

فاحتفظت ذا التبيض عندي وأرسلت املقدمة واجلزء األول اللذين مها خبطي مع هذا الرجل فسلم ذلك 

للسيد سابق على أساس يأخذ منه املوافقة على أن يضم هذا التعليق إىل كتابه ؛ بقي املقدمة واجلزء عنده 

الرجل صاحبنا الوسيط رجع إىل دمشق ووكل أحد إخوانا هناك مبتابعة سيد سابق ؛ فكنت أكثر من سنة و 

أراسله فيقول واهللا أنا راجعت الشيخ ويقول اليوم وبكرة ، واليوم بكرة ؛ وأخريا أرسل إيل اجلزء األول دون 

ما وقع وليس أكثر  املقدمة ؛ وقال صاحيب الذي كنت أراسله الشيخ يقول ال أدري وين املقدمة ؛ فهذا كل

  .من ذلك 

  . تفضل يا شيخ : احلويين 

  . ال هذا لك ، لك ، لك ، مين إليك  :الشيخ 

  .جزاك اهللا خري : احلويين 

األخ احلويين يعد حبثا طيبا من باب الرتمجة لشيخنا من ضمن األسئلة اليت يف البال ؛ نسأل قد  :السائل 

ين تقييم منك للدعوة السلفية كمنهاج لطلبة العلم كانوا جمدين عاصرمت يف سوريا وعشتم يف األردن نريد يع

ونشيطني ، كانوا يف سوريا أم لشباب األردن من ناحية االلتزام باملنهاج واألمانة العلمية وكذلك يف التآليف 

  . وغريه 

فاملسألة ما عندي شيء أقوله ذا ؛ ألن القضية كما يقال من أصعب الصعوبات بيان البدهيات ،  :الشيخ 

هذه واضحة ما حتتاج إىل شرح كبري ؛ أما طالب العلم عليهم أن جيتهدوا وأن يقدموا إىل الناس الذين هم 

حباجة إىل علم جديد من جهودهم وليس أن يكونوا نسخة أخرى أو جزء من نسخة أخرى يقدموا إىل 

األذكياء السلفيني يف دمشق  الناس كما حدثين بعض اصحابنا السلفيني يف دمشق ؛ قال قيل ألحدهم من

الشيخ فالن حيفظ صحيح البخاري عن ظهر غيب ، فأجابه باللهجة السورية تشرفنا ، نسخة من صحيح 



  البخاري زادت

  يضحك اإلخوة الطلبة

  .واضح هذا الكالم  :الشيخ 

  . نعم  :السائل 

نا وشويه من هناك وقدمها آه ، فما هي الفائدة إذا واحد أخذ كتاب شويه من هنا وشويه من ه :الشيخ 

للناس فهو مل يأت بشيء جديد ؛ فنحن نريد من إخواننا أن يسلكوا سبل علمائنا املتقدمني الذين كانوا 

يتبعون من قبلهم ؛ ولكن باإلضافة إىل ذلك يضمون علما جديدا إىل ما ورثوه من علوم املتقدمني ؛ وأنا 

هل تستبشر خريا يف العصر احلاضر من " د سألين سائل أعتقد أنه اآلن يف األمس القريب كنت أحتدث وق

قلت نعم يف تقدم من الناحية العلمية ؛ لكن هذا التقدم العلمي إذا مل  "الناحية اإلسالمية إنه يف تقدم ؟ 

يقرتن مع التقدم السلوكي فشره أكثر من خريه ؛ ولذلك فأنا أدندن يف كثري من األحيان حول حماضرة كنت 

عشر سنني من الزمان هنا يف عمان مبوضوع التصفية والرتبية ؛ التصفية تتعلق بالعلم ، الرتبية ألقيتها حنو 

تتعلق بالسلوك ؛ فاآلن العلم وحترك العلم بالسنة واضح يف العامل اإلسالمي كله ؛ وهذا يبشر خبري ؛ لكن 

ودون يف كل زمان ويف كل مكان ؛ السلوك ما حترك أبدا كجماعة ، كأمة إال كأفراد قليلني وهؤالء األفراد موج

لكن كقلة ؛ ولذلك إذا مل يقرتن مع تصفية العلم تصفية النفوس من أدراا وأوساخها يف سلوكها ؛ فال 

  .يكون ما يسمى اليوم بالصحوة اإلسالمية صحوة حقيقية ؛ هذا ما لدي اآلن 

شاكر رمحه اهللا من اإلخوان طيب لو مسحت يا شيخنا كنت بصدد عمل ترمجة للشيخ أمحد : ابو اسحاق 

املعاصرين أو حنو ذلك فبقي رأيكم وكم مرة التقيتم بالشيخ وهل تتلمذمت على الشيخ فعال وإال هو جمرد 

  .دقائق

ال ما أتيح يل التتلمذ عليه وإمنا لقيته يف أول ما لقيته يف مكة يف أول حج حججتها ؛ وذلك ميكن   :الشيخ 

ثني ؛ وهذه احلجة مل تكن جبهدي ألين كنت ناشئا يف العلم ويف املهنة كان عمري يف حدود اخلمس والثال

اليت هي تصليح الساعات ؛ فما كان باستطاعيت يومئذ أن أحج ؛ لكن قدر اهللا يل عزوجل وسيلة أنين 

أخرتت ، اختارين بعضهم مرشدا للفوج السعودي الفلسطيين الذي خرج بعد القتال بني العرب واليهود مع 

النتيجة املعروفة وعادت اجليوش العربية إىل عواصمها ؛ ومنها اجليش الفلسطيين السعودي ؛ وهو   األسف يف

كان ملفقا من ناس من كثري من البالد العربية وبعضهم أصلهم سعوديني ؛ فلما قر رأي امللك السعودي 

ق له فيما بعد فجعله املارك يومئذ بأن يعود هؤالء كان عليهم قائد امسه فهد املارق ، والظاهر أن االسم مارا

بالكاف ؛ املهم وفهمت منه يومئذ أنه كان طالب علم يف دار التوحيد بالطائف ؛ فهو كان قائد هذا الفوج 

فعنده كما يقال خلفية تدين وعلم فسأل عن شخص يستصحبه معه كمرشد هلذا الفوج السعودي العائد إىل 



هو الشيخ جت البيطار رمحه اهللا واآلخر هو أنا ؛ فالشيخ  الرياض فقيل له مالك إال فالن وفالن ، األول

جت يومئذ كان مسنا فاعتذر فلما جاء إيل وعرض على الذهاب مع الفوج السعودي ؛ وهذا يكون من 

إذا ما دعاين " عاقبة أمره أن أمكن من احلج وزيارة املسجد النبوي ؛ وأنا شخص اعتدت أن أقول إلخواننا 

  .، إذا بتدعيين عن جد أنا بستجيب على الفور  "ما بلقي مزح   داع أقول له أنا

  

  

ألنه يف عادة هناك يكون الواحد بشتغل أي شغل فبمر املار  "أنا ما بلقي مزح " هذه عبارة يعين سورية 

صديقه بقول له تفضل ؛ طبعا يقال عندما يلتقيان قريب من دار الرجل بقول له تفضل ؛ فبقول له أنا ما 

زح ها خباف بقول عن جد يعين ؛ هه فأنا تائق للحج وال أستطيع ؛ فلما عرض علي هذا قلت ما بلقى م

عندي مانع ؛ لكن سأستشري والدي ـ ووالدي رجل متدين وعامل يف الفقه احلنفي ومبا يسمى بعلوم اآللة 

ا يومئذ لكن أنا نشزت وشذذت عنه حينما سلكت مذهب أهل احلديث ـ فأخذت رأيه على كل حال ؛ وأن

كنت أعمل يومئذ أعمل يف دكاين اخلاصة يب ؛ قال ما يف مانع أنت بتعرف مصلحتك ؛ املهم سافرت وكان 

من الدوافع على هذا السفر ألن السفر يعين ما بطمع السفر ملاذا ؟ ألنه ركوب على سيارات اجليش 

رام وثانيا للقاء أهل العلم هناك ؛ الضخمة واليت هي لألثقال واألمحال ؛ لكن الشوق أوال للحج لبيت اهللا احل

ألنه كنت أقرأ يف جملة العرب وكان عندي علم بالشيخ أمحد وعندي علم حبامد الفقي وبعض شخصيات 

سلفية فقلت مش رايح أستطيع ألقاهم إال باملسجد احلرام ؛ فكان أول ما سألت عنه حامد الفقي رمحه اهللا 

.  
  


